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ÉS JÖVŐJE
A KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉSBEN
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JELEN – ÁLTALÁNOS INTÉZETI BEMUTATÓ, VÍZIÓ, ALAPÉRTÉKEK
KÜLDETÉS ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGEK

AGILIS MÓDON TÁMOGATJUK
A VERSENYKÉPES,
BIZTONSÁGOS ÉS
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK
KIALAKÍTÁSÁT, KIEMELTEN AZ
ALÁBBI CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSÁT:
közlekedési szolgáltatások
minőségének, hozzáférhetőségének és
megbízhatóságának növelése
a káros környezeti hatások, károsanyagkibocsátás csökkentése
az energiahatékonyság növelése
a közlekedésiinfrastruktúrahasználat
hatékonyságának növelése, a halálos
balesetek számának csökkentése

Kutatás és fejlesztés
Képzés és vizsgáztatás
Tanúsítás
Közösségi közlekedés szervezése
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KUTATÁS ÉS
FEJLESZTÉS

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK
Buszos pályáztatás – ennek kapcsán felmerül megrendelői szerep
hangsúlyosabbá tétele, egyértelmű háttérrendszer kialakítása
Fenntartható városi mobilitási tervek (és kapcsolódó kutatások)

Igényvezérelt közlekedés bevezetésének vizsgálata

Határon átnyúló közforgalmú közlekedés fejlesztése
Közszolgáltatások elérhetőségének javítása
(utazási szokások vizsgálata)
Módválasztás kutatás (pl. mobilitási pontok hatása)

Akadálymentesítési helyzetkép
Mobilitás mint szolgáltatás hazai lehetőségeinek feltárása

Az utazási idő értékelése, utazás közbeni tevékenységek vizsgálata

Akadálymentesítési helyzetkép

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
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MOBILITÁS KUTATÓKÖZPONT – MOBILITÁS PLATFORM

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KOMPETENCIÁK

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Országos programok

Mérésvizsgálatok

• Sikeres NFM/ITM megbízások,
lezárt közlekedésbiztonsági
projektek
• Éves szakmai rendezvények
(„Szakszerű
Közlekedésbiztonság
Roadshow”, Közúti auditori
továbbképzés)
• Közlekedésbiztonsági
rendezvények („Lite Ride”,
Mobilitási Hét, Biztonság Hete)
• Iskolai tematikus napokon,
rendezvényeken, önkormányzati
programokon való megjelenés

• Forgalmi adatfelvétel,
sebességmérés
• Közúti biztonsági auditori
tevékenység
• Helyszínek auditálása, stratégia
készítése
• Baleseti adatok kezelése,
szűrése
• A felvett adatok alapján
elemzések és vizsgálatok
készítése

Együttműködés

• Sikeresen befejezett nemzetközi
projektek (ROSEE, SENSOR,
SOL, Safety Tunes)
• Nemzetközi
közlekedésbiztonsági trendek
figyelése, jógyakorlatok
vizsgálata
• Önkormányzati
együttműködések
• Széleskörű szakmai
együttműködés hazai és
nemzetközi partnerekkel:
• KTE, OBB, Magyar Közút
• IRTAD, FERSI, ETSC
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A KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK
Országos közlekedési eredetű légszennyezettség megjelenítő rendszer
Vizsgálóállomások auditálása
Hatósági ellenőrzésre alkalmas vizsgálati módszer kutatása a részecske-kibocsátás meghatározására

Közlekedés zöldítési stratégiában elfogadott, közúti közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Teljesen elektromos (BEV) és tölthető hibrid elektromos (PHEV) járművek energiafogyasztásának vizsgálata
A járművek CO2 kibocsátásának meghatározása modellezéssel a VECTO módszer alkalmazásával
ENSZ-EGB és EU Közlekedési-környezetvédelmi szakértői munkacsoporti feladatok ellátásában való közreműködés
Kerékpáros-barát Település és Munkahely pályázat
Kerékpárral 7 határon át pályázat
Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció lebonyolítása

„Európai Mobilitási Hét”-hez kapcsolódó feladatok
A 278/2014. (XI. 14.) Kormányrendeletből adódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges éves emisszió számítás
EU-s kötelezettségből származó éves összközlekedési (közút, vasút, légi, vízi) kibocsátások számítása és jelentés
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KIEMELT FELADAT: ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI EREDETŰ
LÉGSZENNYEZETTSÉG MEGJELENÍTŐ RENDSZER

Az országhatáron átterjedő
légszennyezésről szóló Genfi
Egyezmény követelményeinek
raszteres adatszolgáltatása
hazánkban eddig még nem
megoldott

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Az OLM mérőhálózatokból
származó légszennyezettségi
(immissziós) adatok érhetők el,
melyek a levegő aktuális környezeti
állapotáról nyújtanak információt,
ugyanakkor nem szolgáltatnak
adatot a levegőt érő
környezetterhelés eredetét
(emisszió) illetően (közlekedés,
ipar, lakosság…)

Célkitűzések:

Az adatbázis segítséget nyújt
közlekedést érintő lokális
légszennyezés-csökkentő
intézkedések kiválasztásában,
megvalósításában

Térképes vizuális megjelenítő és
lekérdező több évre
visszamenőleg

Statikus helyett dinamikus
(országos éves emisszió helyett
részletes térbeli és időbeli
felbontás)

Városi, vidéki és autópályás
kiválasztott célterületek
szennyezőanyag terjedésének
és koncentrációjának
meghatározása
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STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEK ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv
szerint a tagállamoknak a nagyforgalmú közlekedési létesítményekre és a
nagyvárosi agglomerációkra 5 évente stratégiai zajtérképet és
zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni.

A KTI jogszabályban meghatározott feladata:
• a nagyforgalmú közutak (>3 millió jármű/év) és nagyforgalmú
vasútvonalak (>30 ezer szerelvény/év) zajtérképének és
intézkedési tervének elkészítése, egyeztetése, felülvizsgálata és
publikálása.

A feladat volumene:
• kb. 2600-2700 km közút,
• kb. 1000 km vasút

Következő határidő:
• zajtérképek: 2022. június 30.
• intézkedési tervek: 2024. július 18.
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ITM HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ PROJEKTEK
KIEMELT PROJEKTEK LISTÁJA

Közúti Gépjármű-, Vízügyi és Légügyi Közlekedési-, Engedélyezési és Vizsgáztatási Folyamatok Ügyfélközpontú Elektronizálása (KEVIFEL)

Vasúti Igazgatási Központi Informatikai Rendszer Fejlesztése - VIKI 1-2

Vasúti Infrastruktúra Felmérése és Adatfeltöltése – VIKI 3

A CNOSSOS-EU Irányelv Adaptációjára irányuló intézkedéscsomag megvalósításának 1. Fázisa

Felkészülés a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával összefüggő feladatok

Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása - VTSM
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KÉPZÉS ÉS
VIZSGÁZTATÁS

KIEMELT KÉPZÉSEK

Légiközlekedés_jogszabályok által előírt kompetenciákat biztosító
képzések, pl.:
• Emberi tényezők (HF), Megfelelőség értékelési rendszer (CMS), Repülésbiztonsági-irányítási rendszer (SMS),
Aviation Legalisation, Dangerous goods, Repülőterek tervezési alapkövetelményei, Wildelife menedzsment, UAS
képzések

Közúti közlekedés_Közúti közlekedési törvény alapján a közlekedési
szakemberek képzése:
• Járművezetői vizsgabiztosok, Műszaki vizsgabiztosok, Szakoktatók, Iskolavezetők, Utánképzési foglalkozásvezetők
alap és továbbképzése

Vasúti közlekedés
• Szakoktatók és vizsgabiztosok, Vasútüzemvezetők képzése

KÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS
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FEJLESZTÉSI FELADATOK
Ágazati képző központok, okos struktúrák, képzőhely alternatívák_(GINOP-6.2.6-20)
• Az iskolarendszerű szakképzésben, a közlekedés és szállítmányozás, a gépészet, és az elektronika és elektrotechnika ágazatokban innovatív
tanulmányi verseny (Modellvállalat szimulációs program) kialakítása és országos lebonyolítása
• A fenti ágazatokban az iskolarendszerű szakképzés új rendszerében lebonyolításra kerülő ágazati kompetenciamérések validálása

Közlekedési képzési és vizsgaközpont kialakítása_(GINOP-6.1.9-18)
• A közlekedési ágazatot (szakképzés, felnőttképzés) érintően a KTI akkreditált vizsgaközpont 2021 októbertől
• Képzési központ kialakítása folyamatban:
• Oktatási célú szimulátorokkal felszerelt virtuális tanulási tér
• Képzési programok, Digitális tananyagok fejlesztése
• Ágazati alapkészségek mérése és fejlesztése, Skill Card tanúsítási forma kialakítása
• Képzési együttműködési platform és tudásbázis fejlesztése az ágazati szereplőknek
• 2022 végéig 12 000 fő támogatott képzése

Green skills fejlesztő képzési tartalmak kialakítása_(szakképzés, felnőttképzés)
Karbonsemlegesség kialakításának támogatása

Innovatív Mobilitás Program keretében megvalósuló projektek támogatása
•
•
•
•

Továbbfejlesztett, alacsony karbon-kibocsátású alternatív üzemanyagok égési és tárolási tulajdonságainak vizsgálata
Autonóm kötött pályás jármű irányítási rendszerek fejlesztése
Járműinformatikai rendszerek tanúsítása, járművek kiberbiztonságának értékelése
Közúti gépjámű-rajok viselkedésének elemzésére alkalmas infrastruktúra és kompetencia kifejlesztése Speciális drónalkalmazás, és drón
szenzor-rendszer, adattovábbító és adatfeldolgozó rendszer fejlesztése
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TANÚSÍTÁS

TANUSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEI
Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/797 irányelve (2016.
május 11.) szerint
NoBo megfelelőség értékelő
szervezet NB 2071

•Infrastruktúra
•Energiaellátás
•Ellenőrző – irányító-, jelző- és
biztosítóberendezések
•Vasúti járművek

60/2011 (XI.25) NFM rendelet
szerint
•Infrastruktúra (INF)
•Energiaellátás
•Ellenőrző – irányító-, jelző- és
biztosítóberendezések
•Vasúti járművek

Alrendszerek és egyedi
rendszerkomponensek
alkalmazási területeken

Jártassági vizsgálatok

TANÚSÍTÁS

Alrendszerek és egyedi
rendszerkomponensek
alkalmazási területeken

DeBo megfelelőség értékelő
szervezet

NAH akkreditált Aszfalt-Beton- és
Geotechnika Laboratórium

Építési termékek műszaki
értékelései
Építési termékek tanúsítása

•NAT-1151/2014

Intelligens közlekedési rendszerek
tanúsítása
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TANÚSÍTÓI TEVÉKENYSÉG SZÁMOKBAN - 2021. ÉV

Megfelelőség értékelés INF, ENE, CCS
területen

Nagyprojektek: 23 db
szerződéses megbízás
mindösszesen:
~3 Mrd Ft értékben

TANÚSÍTÁS

Kisprojektek: 50 db
szerződéses megbízás
mindösszesen:
~ 300 M Ft értékben

Megfelelőség
értékelés RST
területen

Építési termék
tanúsítás,
értékelés, jártasság
vizsgálat

12 db szerződéses
megbízás mindösszesen:
~ 275 M Ft értékben

120 db megbízás
teljesítése mindösszesen:
~ 35 M Ft értékben
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TANÚSÍTOTT PROJEKTEK

TANÚSÍTÁS

BKV megbízásából M3 metrófelújítás
megfelelőség értékelése: Északi, déli és
Középső szakaszokon járműteleppel együtt

BFK megbízásából H5-H6/H7 HÉV vonalak
összekötése az északi – déli városi –
elővárosi gyorsvasút fejlesztéshez
megfelelőség értékelés

NIF Zrt. Megbízásából: pl: SzegedHódmezővásárhely Tram train projekt
alrendszereinek megfelelőség értékelése

CCIC/CARS – CRSCD/TRSCD részére
vasúti biztosítóberendezések
terméltanúsítása

STADLER Rail Valencia megbízásából Tram
Train jármű tanúsítása

TÜV NORD megbízására tehervonati és
tolatómozdonyok DeBO megfelelőség
értéékeése
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KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉS
SZERVEZÉSE

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE
A MEGRENDELŐ KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

DÖNTÉS ELŐSEGÍTÉSE
SZAKVÉLEMÉNYEKKEL

ADATELEMZÉS
UTASFORGALMI FELMÉRÉSEK
80%
60%

73%
67%69%
60%57%56%58%

MENETRENDI
EGYEZTETÉSEK
MUNKACSOPORTOK
KERETÉBEN

40%

20%
0%

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TERÜLETI FELÉPÍTÉSE

KÖZPONTI KI
Északnyugat-magyarországi KI

Dél-dunántúli KI

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE

Északkelet-magyarországi
KI

Dél-alföldi KI
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KSZK - AUTÓBUSZOS ÉS VASÚTI SZAKTERÜLET
Járási (önkormányzati)
menetrendi egyeztetések
lefolytatása
Együttműködés a
szolgáltatókkal
(VOLÁNBUSZ Zrt.,
magánszolgáltatók)
ITM számára szakmai
vizsgálatok elvégzése

Helyközi autóbuszjáratokkal
végzett helyi szolgáltatások

• 2021 észrevételek száma 1067 db (76 %-ban buszos
vonatkozású)

• menetrendi és hálózati átalakítások felügyelete
• különleges operatív beavatkozások szakértői támogatása
(Covid-19, stb.)

• Közforgalmú helyközi forgalom
• Nagy rendezvények (IEC 2021, Vadászati Világkiállítás,
Planet Expo)

Együttműködés a
szolgáltatókkal (MÁV-START,
GYSEV, MÁV-HÉV)

ITM számára szakmai
állásfoglalás készítése

• Menetrend, tarifa, forgalomirányítás,
jármű

Vasúti menetrend társadalmi
egyeztetése

• 2021-ben első alkalommal, több mint
3000 észrevétel

Önkormányzati, lakossági
megkeresések, tájékoztatás

Utasszámlálás, statisztikai
adatok feldolgozása

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE

• 2021 decemberben számos fejlesztés

• Jelenleg 30 város él ezzel a lehetőséggel

Havi forgalmi és pénzügyi
beszámolók véleményezése

Kiemelt projektek
szolgáltatási szempontú
szakmai előkészítése

Éves, évközi, vágányzári
menetrendek előkészítése

• Tram-Train ráhordó hálózat (Szeged – Hódmezővásárhely)
• Budapest – Belgrád vasútfejlesztés kapcsán buszos pótlás
• 2023. január 1-től buszos közszolgáltatásra uniós pályázat
előkészítése

Utasszámlálás, statisztikai
adatok feldolgozása

• Budapesti elővárosi forgalom kiemelten
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SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL ELLENŐRZÉSE (SLA)
VASÚT

2010. (KSZSZ 8. számú mellékelt)

KÖZÚT

2017. 01. 01-től a KSZSZ melléklet (12. és 13. sz. melléklet), 2020.01.01-től
Közszolgáltatási szerződés/Kijelölő Határozat melléklet (7. sz. melléklet)

BUDAPEST
ELŐVÁROS

Vasúti
SLA rendszer

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE

2016. november 1-el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átvette a VOLÁNBUSZ Zrt.
agglomerációs járatainak és a MÁV-HÉV Zrt. teljes szolgáltatásának megrendelői
feladatát a BKK-tól. A minőségellenőrzési feladatokat továbbra is a BKK végzi, az ITM
megbízása alapján.

Autóbuszos SLA rendszer

Budapest elővárosi
minőségellenőrzési rendszer
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CÉL: AZ UTASOK SZÁMÁRA KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK

HKIR (INTEGRÁLT
UTASTÁJÉKOZTATÁSI,
JEGYÉRTÉKESÍTÉSI ÉS
FORGALOMIRÁNYÍTÁSI
RENDSZEREK)

HELYI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI
PÁLYÁZATOK
LEBONYOLÍTÁSA,
ILLETVE ENNEK
SORÁN AZ
ÖNKORMÁNYZATOK
SZAKÉRTŐI
TÁMOGATÁSA

BUSZOS PÁLYÁZTATÁS – ENNEK
KAPCSÁN FELMERÜL
MEGRENDELŐI SZEREP
HANGSÚLYOSABBÁ TÉTELE,
EGYÉRTELMŰ
HÁTTÉRRENDSZER KIALAKÍTÁSA
• IRÁNYÍTOTT, JAVULÓ ELVÁRÁSI
RENDSZER (MENETREND,
JÁRMŰVEK …)
• IRÁNYÍTOTT, JAVULÓ
MINŐSÉGELLENŐRZÉS (SLA)

MENETRENDI, TARIFÁLIS
INTEGRÁCIÓ
• EGYSÉGES
TARIFARENDSZEREK
• ÚJ, INTEGRÁLT
DÍJTERMÉKEK

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE
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KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft.

